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जनेट वविंटर 

   क्लाराच ेकुटुिंब स्वीडनमध्ये एक सुखवस्तू जीवन जगण्यासाठी धडपड 
करत आहे. पण तयािंच्याकड ेअसलेला जममनीचा तुकडा नापीक आहे. 
मिवाय ततथे दषु्काळ पडला आहे. घरातील अन्नधान्य सिंपत आले आहे. 
पररस्स्थती बदलली नाही तर क्लाराला जममनीच्या मालकाकड ेकाम करावे 
लागेल. पण ती फक्त आठ वर्ाांची आहे.      

 
   एक ददवस अमेररकेतून तयािंना पत्र येते. तयामध्ये सुिंदर, सुपीक आणण 
भरपूर जमीन असलेल्या भूमीच ेवणणन केले आहे. जहाजाने या नव्या 
जगात जाण्याबद्दल चाललेली आईवडडलािंची चचाण रात्री उिीरा क्लारा ऐकते.  
याचा अथण ततला इकडच ेघर, गाव, सविंगडी एवढेच नाही तर 
आजोबािंनासुद्धा सोडून जावे लागणार!  

 
   19 व्या ितकात अमेररकेत स्थलािंतर करण्याच्या लाटेत हजारो मुलािंनी 
केलेला प्रवास जनेट या कथेतून सािंगते. ही कथा स्कँडडनेववयन प्रवािािंची 
पत्र ेव रोजतनिीिंवर आधाररत आहे. कथेत एका लहान मुलीचा नव्या 
जगात (अमेररकेत) जाण्याचा असामान्य प्रवास वणणन केला आहे.    

क्लाराचे नवे जग 



      आमची जमीन नापीक आणण खडकाळ होती. बाबािंनी रोपिं 
लावण्यासाठी जमीन चािंगली करण्याचा खूप प्रयत्न केला. पण 
तरीही तयात परेुसिं अन्नधान्य वपकत नाही. यावर्ी तर 
पाऊस-पाणीसदु्धा झालेलिं नाही. पीकिं  मरतायत. आईबाबािंना 
चचिंता पडलीय की दहवाळ्यात आम्ही काय खायचिं?    

  

   आमची म्हातारी गाय आता दधू देत नाही. नकुतिंच आम्ही 
आमच्या िवेटच्या डुकराला मारून आमचिं पोट भरलिं. घरातलिं 
भाकरी बनवण्याचिं पीठसदु्धा सिंपलिंय. हे सगळिं बदललिं नाही 
तर मला जमीनमालकाकड ेबाळाच्या पाळण्याला झोके द्यायचिं 
ककिं वा बदकिं  आणण डुकरिं राखायचिं काम कराविं लागेल. मी 
फक्त आठ वर्ाांची असली तरी मला ही कामिं करावी लागतील.        



   मग एक ददवस बाबािंना अमेररकेतून एक पत्र आलिं: 
मातभृूमीतल्या वप्रय ममत्रा तनल्स,  

   तुला, तुझ्या पत्नीला आणण मुलगी क्लाराला माझ्या पररवारातफे िुभेच्छा.  
स्वीडन आणण स्मालँड सोडून आम्ही अमेररकेला आलो हे खपू बरिं केलिं. इकडची जमीन 
सुपीक आहे. आम्ही जे काही पेरलिं तयातून भरघोस पीक उगवलिं. आता आम्ही रोज 
चपातया आणण मािंस खातो. घरी हविं तेवढिं दधू, लोणी आणण अिंडी असतिं. इथले प्राणी 
आकाराने मोठे आणण तनरोगी आहेत. कष्ट करणारा कुणीही इथे सुखात जगू िकतो.       

   जगातल्या सगळ्या देिािंच ेलोक इथे गुण्यागोवविंदाने राहातात. प्रतयेकाला आपल्या 
धमाणचिं पालन करण्याचिं स्वातिंत्र्य इथे आहे.  

   तुम्हीसुद्धा अमेररकेत आलात तर मला आनिंद होईल. इथे सगळ्यािंसाठी पुरेिी जागा 
आहे. येणार असाल तर ततकडचिं सारिं सामान ववकून टाका. तुम्हाला प्रवासासाठी आणण इथे 
जमीन ववकत घेण्यासाठी काही पैसा सोबत आणावा लागेल. तेवढिंच सामान आणा जे 
तुम्हाला उचलता येईल. प्रवासात खराब होणार नाही असिंच अन्न सोबत घ्या. तुम्ही 
अमेररकेत येण्याची मी वाट बघतोय.  
                                          तुझा दरूदेिीचा ममत्र 

                                                बटणल 
    रोज सिंध्याकाळी बाबा हे पत्र आईला वाचनू दाखवतात. रात्री उिीरा मी तयािंची 
कुजबूज ऐकलीय. चािंगलिं आयुष्य जगण्यासाठी ते अमेररकेत जायचिं म्हणतायत. म्हणज,े 
इथलिं सारिं सोडून जायचिं! घर, काका-काकी, तयािंची मुलिं, एवढिंच नाही तर आजोबािंनासुद्धा!  



      िवेटी आमचिं अमेररकेला जायचिं ठरलिं. आम्ही वसिंतऋततू 
प्रवासाला तनघ.ू पण आता दहवाळ्यातच प्रवासाची तयारी सरुू 
केलीय. आई हातमागावर बसनू नवीन कपडयािंसाठी कापड 
ववणतेय. बाबािंनी सामान भरण्यासाठी मोठी पेटी बनवलीय. 
आजोबािंनी ती पेटी सजवलीय. आम्ही आमचिं बरिंचसिं सामान 
ववकून टाकलिंय. ममळालेल्या पिैातून आम्ही प्रवासादरम्यान 
जहाजावर जेवण खरेदी करू. मी आईला भाकरी बनवायला 
मदत केली. आम्ही खारवलेले मासे, खारवलेलिं डुक्कर आणण 
सकुवलेलिं गोमािंस बनवलिंय. आम्ही चीज, लोणीसदु्धा बनवलिंय 
आणण बरीचिी सफरचिंदही सकुवलीयत.  



    वसिंत ऋतू आल्यावर आम्ही 
गरज नसलेल्या सामानाचा 
मललाव केला. बाबािंचा नािंगर, 
सुिंदर जुनिं घडयाळ, आईचा 
हातमाग, मला ततने झुलवलिं तो 
पाळणा, आजोबािंनी माझ्यासाठी 
बनवलेली छोटी गाडी हे सगळिं 
आम्ही ववकून टाकलिं. आम्ही 
आमची म्हातारी गाय दान 
करून टाकली. आम्हाला या 
वस्तुिंची खपू आठवण येईल. 
पण सगळ्यात जास्त आठवण 
येईल, आजोबािंची. या वयात 
तयािंना अमेररकेचा प्रवास 
झपेणार नाहीत म्हणाले ते. 
तयािंना आजीजवळच राहायचिंय. 
आजी चचणच्या कबरीत 
झोपलीय.      

    जाण्याआधी काही ददवस 
आम्ही वपिव्या आणण पेटयािंमध्ये 
आमचिं सामान भरलिं. आम्ही 
बाबािंची जड अवजारिं, तयािंची 
बिंदकू आणण मासेमारीचिं सामान 
पेटीच्या तळािी ठेवलिं. तयावर 
आमच्या ककटल्या, भािंडी, लाकडी 
थाळ्या, कप, चाकू आणण काटे 
ठेवलिं. मग तयावर आईचा चरखा, 
सुईधागा, बबछाना, साबण, कपड े
आणण बायबल ठेवलिं. आम्ही 
वपिव्यािंमध्ये सुकवलेलिं मािंस, 
खारवलेले मासे, भाकरी, चीज, 
लोणी, पीठ, कॉफी, साखर, 
बटाटे, सुकवलेले सफरचिंद, मीठ, 
काळी ममरी आणण जहाज लागू 
नये म्हणून बँ्रडी भरली.  



      एक ददवस सकाळी-सकाळी मॅग्नसकाका तयािंची गाडी घेऊन घरी 
आल.े त ेआम्हाला जहाजावर सोडणार होते. आम्ही आमचिं सामान 
गाडीत भरलिं. आमच ेनातेवाईक, ममत्र, िजेारी आम्हाला तनरोप 
द्यायला आल.े मी आजोबािंना ममठी मारली, िवेटची. तयािंनी माझ्या 
हातात एक छोटीिी थलैी ददली. “क्लारा, यात बबयाणिं आहेत. ती 
अमेररकेत पेरायची. स्वीडनला ववसरू नकोस,” आजोबा म्हणाले.  

   आम्ही दरू नजरेआड होईपयांत आजोबा आम्हाला हात हलवनू 
तनरोप देत होत.े मी तयािंनी ददलेली बबयाणािंची थलैी हातात घट्ट 
धरून ठेवली. रस्तयावर सगळे िजेारी िवेटचा तनरोप घ्यायला 
जमले होत.े “तुम्हीसदु्धा अमेररकेत या. ततथे भेटू,” बाबा तयािंना 
म्हणाले.  



   

     आम्ही ददवसभर 
मॅग्नसकाकािंच्या गाडीने 
प्रवास केला. तया सिंध्याकाळी 
आम्ही गोथनबगण बिंदरावर 
पोहोचलो. ततथे अमेररकेला 
तनघालेली आमच्यासारखीच 
खपू लोकिं  होती. एवढ्या 
साऱ्या लोकािंसाठी आमचिं 
जहाज खपू छोटिं वाटत होतिं. 
मॅग्नसकाकािंनी आमचिं सामान 
जहाजावर चढवायला मदत 
केली. मग जहाजाच्या 
कप्तानाने प्रवािािंना 
पोहोचवायला आलेल्या 
लोकािंना ककनाऱ्यावर जायला 
सािंचगतलिं. मग आम्ही 
मॅग्नसकाकािंचा तनरोप घेतला.    

     जहाजाच्या डकेखाली काळोख 
आणण गदी होती. काही ददसत 
नव्हतिं की हलतडुलता येत नव्हतिं. 
पुढच ेकाही ददवस आम्हाला असेच 
काढावे लागणार होते. आमच्या 
लहानिा जागेत वाळलेल्या चाऱ्याचा 
खडबडीत बबछाना होता. आम्ही 
पेटीला टेबल म्हणून वापरलिं. 
बाबािंनी दोन खुिंटयािंच्यामध्ये ब्लँकेट 
बािंधनू मला झोपायला बबछाना 
बनवला. आईने ककटली, भािंडी 
आणण थाळ्या काढल्या. जहाजावर 
असलेल्या स्टोव्हवर ती जेवण 
बनवायला जायची. प्रतयेकाची 
स्टोव्ह वापरण्याची पाळी ठरलेली 
होती. एवढ्या सगळ्या कुटुिंबािंसोबत 
राहायचिं थोडिं त्रासाचिंच होतिं. तरी 
लोकिं  हसमुख आणण आनिंदी होते.     



    पढुच्या सकाळी आमच्या जहाजाचा प्रवास सरुू झाला. स्वीडनचिं 
िवेटचिं ओझरतिं दिणन घेण्यासाठी आम्ही डकेवर उभे रादहलो. ततथे 
एक पाद्री तनरोपाचिं धाममणक प्रवचन देत होता. आम्ही सरुक्षित 
प्रवासासाठी देवाची प्राथणना केली. ककनारा दृष्टीआड गेल्यावर बाबािंच्या 
डोळ्यात पाणी आलिं. त ेपटुपटुले, “हे मातभृमूी! तुझा तनरोप घेतो.”          
  प्रवासादरम्यान आई, बाबा आणण मी जास्त काळ डकेवर रादहलो. 
ततथे आम्ही थिंड वाऱ्याच्या झळुका खाल्ल्या. समदु्रप्रवासात आजारी 
पडलेले लोक डकेच्या खाली कोंदट हवते थािंबले.    

  आभाळ मोकळिं असलिं की छोटयािा डकेवर गदी व्हायची. आम्ही 
इतर प्रवािािंना आमचा घरचा खाऊ वाटला आणण गोष्टी सािंचगतल्या. 
मला नवे ममत्र ममळाले. आम्ही लपिंडाव खेळलो. आमच्याच गावातून 
आलेल्या म्हाताऱ्या गसु्तावने व्हायोमलन वाजवलिं. तयावर आम्ही गाणी 
म्हटली, नाचलो. रवववारी सकाळी पाद्री प्राथणना म्हणत आणण गसु्ताव 
व्हायोमलनवर भजन वाजवी. 



     एके ददविी वारे वेगाने वाहू लागले. समदु्रात वादळ 
आलिं. जहाज खूप हेलकावे खाऊ लागलिं. आम्हाला 
चालणिंसदु्धा कठीण झालिं. डकेवर थिंडगार वाऱ्याच ेझोत 
वाहू लागले. आम्ही सारे डकेच्या खाली थािंबलो. पेटया 
आणण बाकडी पछाडल्यागत इकड-ेततकड ेसरकू लागले. 
दधुाची, बबयरची लाकडी वप िंप घरिंगळून एकमेकािंना धडकू 
लागली आणण तयातलिं सारिं बाहेर सािंडलिं. खलािािंनी 
पावसापाण्यापासनू आमचा बचाव करण्यासाठी डकेच्या 
खाली जाण्याचा दरवाजा बिंद केला. तयामळेु थोडया वेळाने 
आम्हाला श्वास घेणिं कठीण झालिं. कुणीही जेवण बनव ू
िकलिं नाही. वपण्यासाठी ताजिं पाणीसदु्धा उरलिं नाही.     



      मी चक्कर येऊन तापान े
फणफणले. आईबाबा माझी 
काळजी घेऊ लागले. मला 
आजोबािंच ेिब्द आठवले, 
“स्वीडनला ववसरू नकोस.” 

  वादळ दोन ददवस दोन 
रात्र चाललिं. ततसऱ्या ददविी 
समदु्र िािंत झाला. माझा 
तापसदु्धा उतरला. पण इतर 
काही प्रवासी अजून 
आजारीच होत.े 
जहाजावरच्या लोकािंमध्ये 
ताप पसरत गेला.  

  तया रात्री आठ मदहन्यािंचिं 
एक लहान मलू मेलिं. 
जहाजाच्या सतुाराने 
तयाच्यासाठी एक छोटी 
िवपेटी बनवली. आम्ही 
भजन गायलिं. कप्तानाने 
प्राथणना म्हटली. मग दसुऱ्या 
ददविी दपुारी खलािािंनी 
िवपेटी समदु्रात सोडून 
ददली. लाटािंनी ततला 
आपल्या पोटात गडप केलिं.    



     दोन मदहने आम्ही फक्त आभाळ आणण पाणीच पादहलिं. तापामळेु 
आणखी काही लोक मेले. आमचिं अन्न सिंपत चाललिं, खराब होत 
चाललिं. पण एक नविं आयषु्य जगायला ममळणार अिी आिा 
लोकािंना होती. असा प्रवास आयषु्यात एकदाच करायला ममळतो, असिं 
काहीतरी बाबा आईला सािंगत होते. आपल्याला स्वीडन पनु्हा पाहायला 
ममळणार नाही, हे कळून चकुलिं होतिं. मी आजोबािंनी ददलेली थलैी घट्ट 
पकडून ठेवली.  

  एक ददवस जहाजाच्या कठडयावर एक लहानसा पिी येऊन बसला. 
तो समदु्रात खपू दरूवर आला होता. आपल्या थकलेल्या पिंखािंना तो 
आराम देऊ लागला. जममनीवरून जहाजावर आलेला तो आमचा 
पदहला दतू होता. पढुच्या काही ददवसािंत आम्हाला आणखी काही पिी 
आणण डॉस्ल्फन ददसले. आई म्हणाली की अमेररका आता खूप जवळ 
आलिंय. मग कुणीतरी ओरडलिं, “जमीन!” सगळे लोक कठडयाला 
धरून पाहू लागले. िवेटी आम्ही अमेररकेला पोहोचलो.  



       मग आम्ही एका मोठ्या खाडीतून प्रवास केला. ततथे 
अनेक देिािंची जहाजिं आपले झेंड ेफडकावत कफरत होती. 
काय भव्य दृश्य होत ेत!े ककनाऱ्यावरची घरिं 
राजवाडयासारखी ददसत होती. कप्तानाने आम्हाला समोरचिं 
मॅनहॅटन बेट आणण तयाच्या दोन बाजुिंना असलेली स्टेटन 
आणण ब्रकुमलन बेटिं दाखवली.  

   आमचिं जहाज दोन ददवस खाडीत नािंगर टाकून उभिं 
रादहलिं. ततकडच्या डॉक्टरािंनी सगळ्या प्रवािािंना तपासलिं. 
कुणाला देवी सारखा गिंभीर आजार नाही, याची तयािंनी खात्री 
करून घेतली. जहाजातून उतरल्यावर आम्हाला वाफेच्या 
बोटीतून मॅनहॅटन बेटावरील एका गोल इमारतीत घेऊन 
गेले. तया इमारतीच ेनाव होते –  कॅसल गाडणन.    



   तया इमारतीत वेगवेगळ्या देिािंतून आलेली आमच्यासारखी िकेडो 
माणसिं होती. तयािंच्यामध्ये नॉवेस्जयन, कफतनि, इिंस्ग्लि, जमणन, डच, 
रमियन, आयरीि आणण इटामलयन लोक होते. हे सगळे आपापल्या 
मातभृार्तेून बोलत होत.े मला सारिं ववचचत्रच वाटलिं कारण मला तयािंच्या 
बोलण्यातलिं काहीएक समजत नव्हतिं.    

   आम्हाला इममगे्रिन ऑकफसात नोंदणी करावी लागली. एक गाइड 
बाबािंिी स्वीडीि भार्ते बोलला. तो बाबािंकड ेअसलेला स्वीडीि पसैा 
बदलनू अमेररकन पसैा ममळवनू देण्यास तयार झाला. तयाने ममनेसोटा 
राज्यातल्या बटणलच्या घरी जाण्यासाठी रेल्वे आणण वाफेच्या बोटीचिं 
ततककट काढण्यासाठीसदु्धा मदत केली. 
  बाबािंचिं काम झाल्यावर त ेकॅसल गाडणनच्या बाहेर गेले आणण 
रस्तयाकडचे्या फेरीवाल्यािंकडून ताज्या भाकऱ्या आणण दधू खरेदी करून 
घेऊन आले. त ेसोबत सिंत्र आणण केळीसदु्धा घेऊन आले. ही फळिं मी पवूी 
कधी पादहली नव्हती. तयािंच्याबद्दल फक्त ऐकलिं होतिं. खूप ददवस समदु्रात 
राहून आल्यामळेु हे अमेररकन मला अन्न खूप चववष्ट वाटलिं.  



    तया रात्री आम्ही कॅसल गाडणनमधल्या एका बेंचवर झोपलो. 
सकाळी आईबाबािंनी आणण मी जहाजात ओळख झालेल्या 
लोकािंचा तनरोप घेतला. आमच ेमागण आता आम्हाला वगेवगेळ्या 
ददिािंना घेऊन जाणार होत.े फक्त व्हायोमलन वाजवणारा गसु्ताव 
आमच्यासोबत ममनेसोटाला जात होता.  

  आम्ही आमची पेटी, वपिव्या, टोपल्या एका मोठ्या वाफेच्या 
बोटीवर ठेवलिं. छान-छान पोिाख घातलेले लोक बोटीच्या वरच्या 
डकेवर होते. आम्हाला अमेररकेत आलेल्या नव्या लोकािंसोबत 
खालच्या डकेमध्ये बसवलिं. ततथे खूप गदी होती. आम्ही सारे 
पस्िमेकड ेचाललो होतो. पण आम्हाला एकमेकािंची भार्ा 
समजत नव्हती. तयामळेु सभोवती लोकािंची गदी असनूही मला 
एकटिंएकटिं वाटू लागलिं.    



     वाफेची बोट आम्हाला हडसन नदीतून न्ययूॉकण  राज्यातल्या 
आल्बनी िहरात घेऊन गेली. ततथ ेआम्ही टे्रनने प्रवास केला. 
टे्रनच्या हेलकाव्यािंनी मला लवकर झोप आली. सकाळी उठल्यावर 
णखडकीबाहेर मला जाडजुड गायी कुरणात चरताना ददसल्या. त े
पाहून आईबाबा खपू खुि झाले.    

   अमेररका केवढी मोठी आहे! आम्ही अजून न्ययूॉकण  राज्यातच 
होतो आणण ममनेसोटा खूप दरू होतिं. आम्ही बफेलो िहरात 
पोहोचलो तेव्हा टे्रन सोडली. ततथनू मोठमोठी सरोवरिं पार 
करण्यासाठी आम्ही पनु्हा वाफेच्या बोटीत चढलो. बाबािंनी मला या 
सरोवरािंची नाविं सािंचगतली – इरी, ह्यरुॉन, सवुपररयर, ऑन्टाररयो 
आणण मममिगन. तीन ददवस मला वाटलिं की मी पनु्हा समदु्रातच 
प्रवास करतेय. म्हाताऱ्या गुस्तावने डकेच्या खालच्या भागातील 
प्रवािािंना व्हायोमलनवर काही प्रमसद्ध गाणी वाजवनू दाखवली.    



    मिकागो िहरात आम्ही पुन्हा 
पण िवेटचिंच एका छोटया 
वाफेच्या बोटीत बसलो. या बोटीने 
आम्हाला मममसमसपी नदीला 
ममळणाऱ्या एका कालव्यामध्ये 
नेलिं. जसजिी आमची बोट उत्तर 
ददिते जाऊ लागली तसतसिं 
काठावरचिं जिंगल अचधकाचधक गदण 
होत गेलिं. एकदा मी झाडािंआड 
दडून आम्हाला तनरखणाऱ्या 
स्थातनक इिंडडयन लोकािंना पादहलिं. 
म्हातारा गुस्ताव ममनेसोटातल्या 
वाबािा िहरात उतरला. ततथे 
तयाचा मुलगा तयाची वाट बघत 
होता. आम्ही उत्तरेकडचा प्रवास 
सुरू ठेवला आणण रेड वविंग िहरात 
पोहोचलो. आजोबािंना तनरोप देऊन 
आता तीन मदहने झाले होते.    

 

    आता बटणलचिं घर कसिं िोधायचिं? 
आमच्याकड ेफक्त एका कागदावर 
बटणलचिं आणण तयाच्या िहराचिं नाव 
मलदहलिं होतिं. स्वीडीि बोलणारिं कुणी 
आम्हाला भेटलिं नाही. िेवटी बाबािंनी  
इिारे वगैरे करून सामानासाठी एक 
बैलगाडी भाडयाने घेतली.  

  आम्ही जिंगलातून ककतयेक मैल 
चाललो. मग एका खलु्या मैदानात 
आम्हाला एक माणून लाकुडतोड 
करताना ददसला. बाबािंनी तयाला 
आवाज ददला. तो बटणल होता. 
आम्हाला पाहून तयाने हातातली 
कुऱ्हाड खाली टाकली आणण तो 
आमच्याकड ेधावला. बटणलची बायको, 
अॅना खािंद्यावरचिं मूल घेऊन घराबाहेर 
आली. आम्ही एकमेकािंना ममठ्या 
मारल्या आणण आनिंदाने रडलो.    



    पढुच्या ददविी बाबा आणण बटणल आमच्यासाठी जमीन िोधायला बाहेर 
पडले. जममनीत चािंगली माती, भरपरू पाणी आणण झाडिं असलीच पादहजेत. 
बाबािंनी हवी तिी जमीन खरेदी करण्याआधी मला आणण आईला दाखवली. 
जमीन पादहल्यावर मला वाटलिं की आता बाबािंना पनु्हा कधी मोठमोठे 
खडक फोडत बसाविं लागणार नाही.   

  बाबा आणण बटणलन ेजिंगल साफ करून एक रस्ता बनवला. आमचिं नविं 
घर बनवण्यासाठी तयािंनी झाडिं कापली. बाबा आणण बटणलने झटपट कामिं 
केली. मी मभिंतीच्या दोन ओिंडक्यािंमधील भेगा मातीने बजुवनू तयािंना मदत 
केली. फक्त सातच ददवसािंत घर बनलिं. त ेस्वीडनमधल्या घरापिेा लहानच 
होतिं. नव्या घरात फक्त एकच खोली होती. जनु्या घरासारखिंच या घरािंचिं 
छतही चाऱ्याचिं होतिं. स्टूल बनवण्यासाठी बाबािंनी झाडाचा बुिंधा कापला. 
आम्ही आमची पेटी पनु्हा टेबल म्हणून वापरली. बाबािंनी ओिंडक्यािंचा पलिंग 
बनवला. त ेम्हणाले की थिंडीच्या ऋततू त ेचािंगलिं टेबल आणण खचु्याण 
बनवतील. घर बनल्यावर आईला खपू आनिंद झाला. ततला आता लगेच 
फतनणचरची आवश्यकता वाटत नव्हती. मी ततला आमच्या सामानातल्या 
वस्त ूनीट ठेवायला मदत केली.   



    बाबािंनी बटणलकडून बलै उधार घेतले आणण जमीन 
नािंगरली. रोपटी लावताना तयािंनी आजोबािंनी ददलेलिं 
बबयाणिं लावण्यासाठी थोडी जागा मोकळी ठेवली. 
वसिंतऋतआूधी आम्हाला गहू, बटाटा आणण 
सलगमचिं भरपरू पीक ममळालिं. सगळ्यात मोठी गोष्ट 
म्हणजे, आजोबािंनी ददलेल्या बबयाणािंतून उगवलेल्या 
फुलािंना चािंगला मोहोर आला.     



एका दहवाळ्यात रात्री बाबािंनी अमेररकेतून आजोबािंना पदहलिं पत्र मलदहलिं: 
  

तीथणरुप बाबा, 
   स्वीडनपासनू इतक्या दरू आल्यावरही आम्ही तमु्हाला ववसरलेलो 
नाही. आमची सगळ्यािंची तब्येत खपू छान आहे. अमेररकेत आम्ही छान 
रुळलोय. आपल्याला हवी तिी सपुीक जमीन ममळालीय. इथे सगळी वपकिं  
भरघोस वपकतात. इथे आपल्याकड ेपन्नास एकर जमीन आणण एक 
छोटिंसिं घर आहे. नकुतिंच आम्ही पदहल्या वपकाची कापणी केलीय. आम्ही 
आपल्या मालकीच्या तळ्यात मासे पकडतो आणण जिंगलात मिकार करतो. 
ही जमीन गरजेच्या सगळ्या गोष्टी परुवते, अगदी झाडू, चमच ेआणण 
खेळणीसदु्धा. पण आम्हाला तुमची खूप आठवण येत.े मी माझ्या 
बालपणीच्या घराला कधीच ववसरू िकत नाही.  

          तनल्स, एस्स्ट्रड आणण क्लाराकडून सपे्रम. 
  

 क्लाराने तुम्हाला ही फुलिं पाठवलीयत. ती तुमची खपू आठवण काढत.े  



     एकोणीसाव्या ितकाच्या उत्तराधाणत क्लारासारख्या हजारो मुलािंनी आपल्या 
कुटुिंबासोबत एक चािंगले जीवन जगण्यासाठी अमेररकेचा प्रवास केला. 
तयाकाळात स्वीडन एक राजा, उमराव आणण काही श्रीमिंत जमीनदारािंच्या 
अिंमलाखाली होता. क्लारा आणण ततच ेकुटुिंब गरीब ितेकरी होते. तयािंच्याकड े 
जममनीचा एक छोटासा खडकाळ तुकडा होता. सवाणत सुपीक जमीन एका 
श्रीमिंत जमीनदाराकड ेहोती. गावातील अनेक मुले तयाच्याकड ेकाम करत.     

  सते्ततील लोक गरीब ितेकऱ्यािंना अमेररकेला जाण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न 
करत. अमेररकेच ेहवामान खपू गरम आहे, ततथे गुिंड व डाकू लोकािंच ेराज्य 
आहे वगैरे अनेक अफवा ते पसरवत.   

     पण अमेररकेत स्थलािंतर केलेल्या ममत्र आणण नातलगािंची पत्र ेकाही वेगळिंच सािंगत. 
तयािंनी लोकािंना अमेररकेत येण्यास सािंचगतले. क्लाराचा प्रवास 1860 च्या दिकात सुरू 
झाला. तयावेळी स्वीडनमध्ये दषु्काळ पडला होता आणण वपके नष्ट झाली होती. या कठीण 
पररस्स्थतीत हजारो लोकािंना अमेररकेत एक नवे आयुष्य सुरू करण्याची प्रेरणा ममळाली.    

   क्लाराच्या कुटुिंबाने एका जहाजातून अमेररकेचा प्रवास केला. या प्रवासाला सहा ते आठ 
आठवड ेलागत. जहाज रस्ता चकुले तर प्रवासाला तीन मदहने लागत. ितकाच्या अखेरीस 
आलेली नवीन वेगवान वाफेची जहाजे हाच प्रवास काही ददवसािंतच पूणण करू लागली. 
   1855 साली कॅसल गाडणन हे स्थलािंतररतािंनी उतरण्याच ेअचधकृत दठकाण बनले. ततथे 
नोंदणी केल्यानिंतर लोक ताजेतवाने होऊन अन्न खरेदी करू िकत, पैिाचे रुपािंतर करू 
िकत, आपल्या भार्ेमध्ये मादहती ममळवू िकत, जहाजे व रेल्वेची ततककटे ममळवू िकत 
तसेच पुढच्या प्रवासाआधी ततथे आरामसुद्धा करू िकत.   

   क्लाराच ेकुटुिंब ततच्या आजोबािंिी केवळ पत्रानेच सिंवाद साध ूिकत. जमीन साफ करून 
झाल्यानिंतर, तयात पेरणी केल्यानिंतर, घर बनवल्यानिंतर आणण वपकािंची कापणी 
केल्यानिंतरच क्लाराच्या कुटुिंबाला पत्र मलदहण्यासाठी वेळ ममळाला. मूळ देिातील आपल्या 
घरी मलदहलेल्या पत्राला तयाकाळी “अमेररका पत्र” म्हणत.   

   क्लाराच्या आजोबािंनी ततला ददलेली बबयाणे ककराईत नावाच्या वनस्पतीची होती. तयावर 
सुिंदर तनळी फुले उगवतात. आजही ही फुले अमेररकेतील बागािंमध्ये वविरे्त: मध्य-
पस्िमेकडील जिंगलात पाहायला ममळतात.  

समाप्त 


